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العـ ــالج الضـ ـ ـ ــوئي
د .جيهان محمد راجي

اخصائية أمراض جلدية
مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

فاألشعة فوق البنفسجية  UVBذات الطول املوجي
األقل تخترق اجللد ملسافة أقل من .UVA
 يتم استعمال ملبات معينة للحصول على األشعة فوقالبنفسجية للعالج الضوئي

 أنواع أجهزة العالج الضوئي املوجودة في مركزأسعد احلمد:

 -1كبائن لكامل اجلسم حتتوي على ملبات تشع
النوع  UVBذو احلزمة الضيقة ،وهو أكثر األجهزة
استخدام ًا.
 -2كبائن لكامل اجلسم حتتوي على ملبات تشع النوع
 UVBذو احلزمة العريضة.

 -ماهو العالج الضوئي؟

العالج الضوئي هو استخدام األشعة فوق البنفسجية
لعالج بعض األمراض اجللدية.

 -ماهي األشعة فوق البنفسجية؟

 األشــعة ف ـ ــوق البنفسـ ـ ــجية جـ ـ ــزء مـ ـ ــن املجـ ــالالكهرومغناطيسي يقع بعد الضوء البنفسجي في
األشعة املرئية ،وتعتبر جزء من أشعة الشمس.
 هناك ثالثة أنواع من األشعة فوق البنفسجيةمقسمة حسب أطوالها املوجية:
 -1النوع . UVA - A
 -2النوع . UVB - B
 -3النوع . UVC - C

 -3كبائن لكامل اجلسم حتتوي على ملبات تشع النوع
.UVA

 ال يستعمل إال النوعان  UVA ، UVBفي عالجبعض األمراض اجللدية ،أما النوع  UVCفال يصل
إلى األرض بل ميتص بواسطة طبقة األوزون ،ويعتبر
النوع  UVCأشد أنواع األشعة فوق البنفسجية ضرر ًا
على اجللد.

 -4وحدات خاصة باليدين والقدمني حتتوي على
ملبات تشع النوع .UVA
 -5وحدات خاصة باليدين والقدمني حتتوي على
ملبات تشع النوع  UVBذو احلزمة الضيقة.
 -6وحدات خاصة مبنطقة ما أسفل الركبتني وأسفل
املرفقني حتتوي على ملبات تشع النوع .UVA

 كل من األشعة فوق البنفسجية UVA ، UVBيخترق اجللد لدرجة معينة حسب طولها املوجي،
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 -7وحدات خاصة بفروة الرأس حتتوي على ملبات
تشع النوع .UVA

 العالج الضوئي الكيميائي PUVA(: )Photo Chemotherapy

 إن استعمال األشعة فوق البنفسجية من النوع UVAمع مادة السورالني ( )Psoralenهو ما يطلق
عليه اختصار ًا لفظ بوفا (.)PUVA
 تخترق األشعة فوق البنفسجية من النوع UVAاجللد ملسافات أعمق من النوع  ،UVBولكن نظر ًا
لطولها املوجي األطول فهي حتمل طاقة أقل من
 ،UVBولذلك فهي عادة تستعمل مع دواء يسمى
سورالني ( )Psoralenيعمل على زيادة حساسية
اجللد لألشعة فوق البنفسجية.
 عندما يتركز السورالني في اجللد بعد ابتالعهبساعتني يقوم بامتصاص األشعة فوق البنفسجية
 UVAوينشط ويؤثر على خاليا اجللد بطرق
مختلفة.
 ميكن استعمال مادة السورالني بشكل موضعي فيحالة وجود إصابات محدودة العدد واحلجمُ .تدهن
املنطقة املصابة مبادة السورالني قبل التعرض لالشعة
 UVAبفترة زمنية تتراوح بني  20إلى  30دقيقة.

كيف تعمل األشعة فوق البنفسجية لعالج
بعض األمراض اجللدية؟

 من األمراض التي تعالج بالعالج الضوئي الكيميائيالبهاق ،الصدفية ،ليمفوم اجللد التائي واحلاصة
البقعية والشاملة وبعض األمراض األخرى.

 إن طريقة عمل األشعة فوق البنفسجية بالتحديدغير معروفة ،ولكن يبدو أن لها تأثير ًا على خاليا
اجللد وعلى اجلهاز املناعي في اجللد مما يؤدي إلى
تثبيط االلتهابات وحتسني احلالة املناعية للجلد.
 كما أن األشعة فوق البنفسجية تمُ تص بواسطةاحلمض النووي  DNAاملوجود في أنوية خاليا اجللد
مما يؤدي إلى حدوث بعض التغيرات البيولوجية التي
تؤدي في النهاية إلى تقليل معدل إنقسام اخلاليا في
بعض األمراض اجللدية مثل الصدفية.

 األعراض اجلانبية للعالج الضوئي الكيميائي: -1إحمرار اجللد الذي قد يصل إلى حروق كتلك
التي تنتج من التعرض الزائد ألشعة الشمس ،وميكن
جتنبها عن طريق:
أ -جتنب املزيد من التعرض الغير ضروري ألشعة
الشمس خالل فترة العالج.

االختبارات الضوئية التي يتم إجراؤها قبل
البدء في العالج الضوئي:

ب -جتنب تناول بعض األدوية أو وضع بعض املواد
التي تسبب زيادة حساسية اجللد للضوء كبعض مواد
التجميل وبعض األدوية املوضعية والعطور.

 قبل أن يبدأ املريض في العالج الضوئي يقوم بعملاختبار ضوئي حسب نوع األشعة فوق البنفسجية
التي سيتعرض لها ،أما  MEDوهو اختبار اجلرعة
احلمامية الصغري أو  MPDوهو اختبار اجلرعة
السمية الضوئية الصغري.

ت -احملافظة على وضع ثابت للجسم داخل كابينة
العالج ،فعلى سبيل املثال إذا كان وضع الذراعني
ثابت ًا على جانبي اجلسم في اجللسات األولي فيجب
احملافظة على هذا الوضع وعدم رفع الذراعني في
اجللسات التالية وإال فإن رفع الذراعني في اجللسات
التالية يؤدي إلى تعرض أجزاء من اجللد لم تكن
تعرضت في اجللسات األولي لألشعة مما يؤدي إلى
إحمرارها أو حدوث حروق بها.

 الهدف من هذا االختبار هو حتديد أقل جرعة مناألشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلى إحمرار ميكن
متييزه على جلد املريض.
 هذا القياس يستعمل الختيار اجلرعة األوليالصحيحة للعالج باألشعة فوق البنفسجية ،وإلدراك
أي حتسس غير طبيعي لهذه األشعة قبل البدء
بالتعرض لها.

يتم عالج هذه احلروق باملسكنات والكورتيزون
املوضعي واملرطبات.
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 -2من املتوقع حدوث جفاف في اجللد مع حكة خفيفة
بعد اجللسات ،وميكن تخفيف حدتها بوضع املرطبات
بانتظام بعد وبني اجللسات ،كما أن تناول مضادات
الهيستامني يخفف من حدة احلكة.

 -4يجب إرتداء النظارة اخلاصة املوجودة في املركز
أثناء جلسة العالج.
 -5يجب إرتداء النظارة الشمسية اخلاصة باملريض
ملدة  12ساعة على األقل من تناول السورالني.

 -3الشعور بالغثيان بعد ابتالع كبسوالت السورالني،
وميكن تقليل ذلك بتناول السورالني في وسط الوجبة
وتناول مضادات القئ.

 -6يجب استعمال الكرميات الواقية من الشمس على
األماكن املعرضة للشمس من اجللد وإرتداء املالبس
ذات األكمام الطويلة.

 -4حدوث زيادة في تصبغ اجللد (إسمرار) والذي
يستمر لعدة أشهر ثم يعود اللون الطبيعي للجلد
تدريجي ًا بعد توقف اجللسات.

 العالج الضوئي باألشعة فوق البنفسجية من النوع UVBذو احلزمة الضيقة:
 يتم فيها استعمال ملبات تشع أشعة فوق بنفسجيةمن النوع  UVBذو احلزمة الضيقة عند الطول املوجي
 313 – 311نانومتر.

 -5أعراض جانبية خاصة بالعني:
كما أن مادة السورالني تتركز في اجللد بعد ابتالعها
بساعتني فإنها تصل أيض ًا إلى عدسة العني وإذا لم
يتم حماية العينني من أشعة الشمس ملدة  12ساعة
بعد تناول السورالني وهي الفترة التي يخرج خاللها
السورالني من اجلسم ،فإن العني تكون معرضة
ملضاعفات مثل التهاب القرنية وعتامة العدسة .وميكن
جتنب ذلك متام ًا بإرتداء نظارات شمسية خاصة متنع
نفاذ األشعة فوق البنفسجية  UVAإلى العني ،وميكن
للمريض فحص نظارته الشمسية في املركز ملعرفة ما
إذا كانت منفذة لألشعة  UVAأم ال.

 من األمراض التي تعالج بهذا النوع من األشعة البهاقوالصدفية واإلكزميا وليمفوم اجللد التائي.

 -األعراض اجلانبية:

 إحمرار اجللد وميكن جتنبها وعالجها بنفس الطرقالسابق ذكرها.
 جفاف اجللد مع حكة خفيفة. حدوث زيادة في تصبغ اجللد (إسمرار). تنشيط فيروس مرض احلالء البسيط (الهربس)عند من لدية قابلية لهذا املرض.

 -6أعراض جانبية على مدي طويل نتيجة التعرض
جلرعات عالية من األشعة فوق البنفسجية لفترات
طويلة وتشمل:

 التهاب امللتحمة والقرنية إذا تعرضت العني لألشعة،لذلك يجب إرتداء النظارات الواقية أثناء اجللسات
أو إغماض العني عند عالج بعض اإلصابات حول
العينني.

أ -ظهور جتاعيد أو الشيخوخة املبكرة للجلد.
ب -ظهور بقع بنية اللون مثل النمش أو الشامات في
أنحاء متفرقة من اجللد.

 األعراض اجلانبية طويلة األمد ليست بعد مؤكدةأو واضحة نظر ًا ألن استخدام هذا النوع من األشعة
لم يبدأ إال في أواخر الثمانينات ،وتشمل الشيخوخة
املبكرة للجلد وزيادة احتمال اإلصابة بسرطان اجللد
وذلك إن حدث يكون بسبب التعرض جلرعات مرتفعة
لفترات طويلة ويتجنب عن طريق املالحظة املستمرة
من الطبيب وتسجل جميع اجلرعات التي مت أخذها
فيما سبق.

ج -زيادة احتمال اإلصابة بسرطان اجللد مع التعرض
جلرعات عالية من األشعة ولفترات طويلة.
ولذلك فإن العالج باالشعة فوق البنفسجية
يتم حتت مالحظة الطبيب حيث يتم تسجيل كل
جرعة ملعرفة اجلرعات الكلية التي مت التعرض لها،
كما يتم مالحظة املريض ومتابعته في كل جلسة.

 تنبيهات للمرضي الذين يتعاجلون بالعالجالضوئي الكيميائي:

مميزات النوع  UVBذو احلزمة الضيقة مقارنة بالعالج
الضوئي الكيميائي:

 -1يجب تناول السورالني في وسط الوجبة قبل موعد
اجللسة بساعتني.

 -ال يحتاج املريض إلى إبتالع السورالني.

 -2يجب جتنب املزيد من التعرض ألشعة الشمس
سواء في أيام اجللسات أو في غيرها.

 ميكن استعماله أثناء احلمل وعند األطفال. ال يتطلب احلماية الشديدة للعينني بعد العالج كماهو احلال في البوفا.

 -3يجب تغطية منطقة األعضاء التناسلية الذكرية
أثناء جلسة العالج.
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